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TEKNIS PRESENTASI 

Presentasi untuk sesi Simposium Seminar Nasional Psikologi dan Karakter Bangsa memiliki 

batas waktu maksimal 20 menit, dimana 15 menit hendaknya dialokasikan sebagai waktu 

presentasi efektif dan 4 menit waktu tanya jawab, serta 1 menit waktu pergantian antar presenter. 

Penulis harus menyiapkan presentasi oral yang mampu menyampaikan inti hasil 

penelitian/gagasan secara jelas. Presentasi hendaknya hanya berisi tentang outline dari konsep, 

temuan, dan diskusi. Diskusi lebih mendalam dapat dilanjutkan saat coffee break, atau di luar 

kegiatan. 

Untuk memastikan kelancaran sesi simposium, mohon untuk memperhatikan beberapa poin 

berikut: 

A. Mohon untuk sudah berada di ruangan presentasi 15 menit sebelum sesi presentasi 

dimulai, dan perkenalkan diri anda kepada moderator di masing-masing ruang untuk 

konfirmasi kehadiran; 

B. Selepas anda memperkenalkan diri kepada moderator, mohon untuk menyerahkan file 

presentasi kepada operator laptop dalam bentuk PPT/PPTX. Mohon untuk menyiapkan file 

dalam USB Flashdisk untuk memudahkan transfer file; 

C. Panitia menyediakan laptop, proyektor, layer, dan sound system set di masing-masing 

ruangan presentasi. Presenter tidak diperkenankan untuk menggunakan laptop pribadi 

untuk menghindari kesulitan teknis saat akan presentasi 

Power Point 

• Kami merekomendasikan format PPT/PPTX. Mohon untuk mengkonversi file dengan 

format lain ke PPT/PPTX 

• Video dan animasi dalam presentasi harus berjalan secara otomatis, untuk menghindari 

miskomunikasi dengna operator. Operator hanya akan membantu untuk memindahkan 

slide. 

Foto dan Video 

• Mohon untuk memeriksa kompatibilitas video dalam presentasi anda dengan laptop yang 

kami sediakan maksimal 30 menit sebelum presentasi dimulai. 

• Format video yang didukung oleh laptop kami meliputi formats – MPEG 2,4, AVI (codecs: 

DivX, XviD, h264) or WMV.  Dengan bitrate untuk semua codec MPEG4 sekitar 1 Mbps 

dengan resolusi SD PAL (1024 x 576 pixel dengan pixel kotak, AR: 16/9). 

Fonts 

• Hanya font yang terdapat dalam instalasi dasar Microsoft Windows 8 yang di dukung oleh 

laptop kami. Mohon untuk tidak menggunakan font lain yang tidak terdapat dalam 

Windows 8 karena akan menyebabkan perubahan layout presentasi anda.  
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SUSUNAN ACARA 
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07.30 – 07.50 Pendaftaran 

07.50 – 08.30 Pembukaan 

08.30 – 09.30 Keynote Speech 
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(Dirjen Sumberdaya Iptek Dikti) 

09.30 – 10.00 Coffee Break 

10.00 – 12.00 Plennary Session 

1. Prof. Suyanto, Ph.D. 
(Universitas Negeri Yogyakarta) 
 

2. Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
(Universitas Gadjah Mada) 

12.00 – 13.00 ISHOMA 

13.00 – 14.20 Sesi Simposium Paralel 1 

14.20 – 14.35 Coffee Break 

14.35 – 16.00 Sesi Simposium Paralel 2 
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Karakter dalam Konteks Industri dan Organisasi 
Moderator: Dr. Rosita Endang Kusmaryani, M.Si. 

Sesi 1 

Pengaruh dukungan organisasi dan kontrol diri terhadap disiplin kerja 
karyawan 
Rezha Fata – Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

Peran Pengembangan Karir Bagi Karyawan Generasi Milenial 
Irma Suwarning Dyastuti – Universitas Mercubuana Yogyakarta 

Training and Development: Boost Employee Psychological Capital in Order 
to Boost Job Performance 
Dwiko Kusuma Indramawan – Universitas Surabaya 

The Role of Self Awareness Training in Motivation for Hospital Workers 
Shintya Putri Setiowati – Universitas Surabaya 

Sesi 2 

Boosting the Marketing Workers’ Engagement with Occupational Self 
Efficacy Training 
Vania Christiana Lie – Universitas Surabaya 

Psychological Capital Training to Increase Work Engagement 
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Time Management Training to Raise Organizational Citizenship Behaviour in 
Work 
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Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Berdasarkan 
Perspektif Psikologi Positif 
Puti Yupita – Universitas Surabaya 
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The Gratitude of Child Prisoners 
Ajeng Rintan Septiani – Universitas Pendidikan Indonesia 
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Junaidin – Universitas Teknologi Sumbawa 
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Self-Control as A Predictor of Aggressive Behavior in Adolescents  
Rina Rahayu Siregar – Universitas Negeri Yogyakarta 
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Self-Regulated Learning as A Predictor Career Aspiration in Adolescents 
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ABSTRAK PRESENTASI ORAL 

Pengaruh dukungan organisasi dan kontrol diri terhadap disiplin kerja karyawan 

Rezha Fata, Alimatus Sahrah – Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

rezhafata@gmail.com  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kontrol diri terhadap disiplin kerja pada karyawan; 

(2) pengaruh dukungan organisasi terhadap disiplin kerja pada karyawan; (3) pengaruh kontrol diri dan 

dukungan organisasi secara simultan terhadap disiplin kerja pada karyawan. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif korelasional. Sampel penelitian ini sebanyak 60 orang karyawan, yang ditentukan 

menggunakan product moment. Alat ukur yang digunakan adalah skala disiplin kerja, skala dukungan 

organisasi, dan skala kontrol diri. Teknik analisis untuk pengujian hipotesis menggunakan teknik regresi 

dengan melakukan uji korelasi dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya : (1) 

hubungan positif antara dukungan organisasi terhadap disiplin kerja, ditunjukkan dengan koefesien korelasi 

sebesar rx1y = -0,535 (p<0,01); (2) hubungan positif antara kontrol diri terhadap disiplin kerja, ditunjukkan 

dengan koefesien korelasi sebesar rx2y = -0,478 (p<0,01); (3) hubungan secara bersama-sama antara 

dukungan organisasi dan kontrol diri terhadap disiplin kerja, ditunjukkan dengan koefesien korelasi sebesar 

R = 0,602 (p<0,01). 

Pojok Budaya Untuk Menguatkan Karakter Peserta Didik  

Sowanya Ardi Prahara, Triana Noor Edwina Dewayani Soeharto, Arita Witanti –  

Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

sowanyahara@yahoo.com 

Potensi Desa Sumbersari terhadap pendidikan anak sudah cukup baik, yaitu dengan adanya program jam 

belajar masyarakat (JBM. Program ini diupayakan untuk menumbuhkembangkan budaya belajar dengan 

menciptakan kondisi lingkungan yang ideal dan dapat mendorong proses belajar mengajar anak dalam 

suasana aman, nyaman, tertib dan menyenangkan. Namun kegiatan yang dilakukan JBM selama ini hanya 

sebatas oleh pikir yang menumbuhkan kecerdasaan akademik dan belum mengembangkan dimensi penting 

dalam Pendidikan yaitu Pendidikan karakter dengan muatan kearifan lokal. Berdasarkan potensi Desa 

Sumbersari dan hasil assesmen yang telah diuraikan tersebut, maka perlu diberikan pengetahuan dan 

ketrampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai materi-materi yang harus 

disampaikan kepada anak didik meliputi religiusitas, nasionalis, gotong royong, dan integritas, melalui 

Pendirian Pojok Budaya sebagai media penguatan pendidikan karakter. Pojok Budaya didirikan sebagai 

media pembelajaran dalam melakukan penyuluhan, pembinaan, dan konseling melalui pendidikan, pelatihan 

dan pendampingan pada pendidik di JBM. Pendirian Pojok Budaya dilakukan bersama dengan pendidik JMB 

dan didampingi oleh tim pengabdi. Pengadaan desktop berperangkat wifi dengan Aplikasi Pojok Budaya 

untuk memungkinkan pemustakaan anak didik dan pendidik JBM mengakses koleksi e-resource; pengadaan 

koleksi multimedia yang dapat membaca data dari flash disk dilengkapi dengan LCD sehingga koleksi cerita 

rakyat, permainan, dan lagu-lagu dolanan tradisional sebagai media penguatan Pendidikan karakter untuk 

peserta didik dapat diakses dan diputar sesuai dengan kebutuhan. Pojok Budaya dilengkapi dengan 

permainan tradisional (dakon, lompat tali, egrang batok, kelereng, dll.), buku cerita dongeng (kancil nyolong 

timun, timun emas, dll.) dan panggung wayang. 
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Peran Pengembangan Karir Bagi Karyawan Generasi Milenial 

Irma Suwarning Dyastuti – Universitas Mercubuana Yogyakarta 

irmawidyastuty@gmail.com 

Dibalik potensi sumber daya manusia yang dimiliki, perusahaan di indonesia memiliki tantangan dalam 
mengelola sumber daya manusia khususnya generasi Y atau milenial. Semakin meningkatnya pertumbuhan 

dan perkembangan perusahaan di Indonesia berdampak positif bagi masyarakat dengan semakin 

melebarnya peluang kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran. Namun hal ini akan berakibat 

semakin tinggi persaingan antar perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan yang ingin bertahan 

dalam persaingan menuntut karyawannya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan 

tempatnya bekerja. Tantangan terbesar Perusahaan-perusahaan masa kini adalah bagaimana cara menjaga, 

mempertahankan serta menekan intensi turnover. Salah satu upaya mempertahankan karyawan yaitu 

perusahaan harus memperhatikan pengembangan karir bagi setiap karyawannya, terutama untuk karyawan 

generasi milenial yang memiliki kinerja yang baik. Terdapat beberapa persoalan dalam proses 

pengembangan karir di perusahaan yang menjadi objek penelitian, karyawan yang tidak dapat 

mengembangkan karirnya di perusahaan tempat dia bekerja, padahal karyawan merasa sudah melakukan 

pekerjaannya dengan baik (sumber karyawan TEY). Metode Penelitian : metode penelitian dalam penelitian 

ini adalah metode observasi dan wawancara serta memberikan kuisioner kepada subjek penelitian, subjek 

penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan generasi milenial di PT TEY . penelitian dilakukan 29 juni 

2019 – 1 juli 2019 Hasil penelitian: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan karir berperan 

penting bagi karyawan 

Training and Development: Boost Employee Psychological Capital in Order To Boost Job 
Performance 

Dwiko Kusuma Indramawan – Universitas Surabaya 

kusindramawan@gmail.com 

PT. X adalah sebuah perusahaan air minum swasta di Surabaya dan memiliki cabang hampir di seluruh kota-

kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Peneliti telah melakukan Training Needs Analysis untuk PT. X guna 

menemukan kebutuhan pelatihan. Data yang peneliti peroleh dari hasil focused group discussion adalah 

performa sales yang tidak membaik dari waktu ke waktu, malah cenderung menurun pada bulan September 

dan Oktober, khususnya pada segmen mall dan HOREKA. Dari hasil temuan yang ada peneliti menemukan 

bahwa ada permasalahan di job performance sales PT. X. Pelatihan ini diberikan kepada tim sales untuk level 

officer dan supervisor, diikuti oleh 26 orang dan semua peserta berasal dari cabang Surabaya. Pelatihan ini 

bertujuan membagikan pengetahuan mengenai modal psikologis kepada peserta yang terdiri dari harapan, 

optimisme, resiliensi dan self-efficacy. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah lecturing, audio video, 

paper assignment, case study, diskusi, sharing dan games. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan 

peserta dapat mampu untuk memacu semangat diri sendiri dalam menjalani pekerjaan mereka sehingga 

mereka bisa menjadi sales yang memiliki semangat yang tidak terpatahkan supaya performa kerja mereka 

bisa menjadi lebih baik lagi. Melalui pre-test dan post-test peneliti mendapatkan hasil dari 26 peserta semua 

peserta mengalami peningkatan job performance dengan detail 19 orang mengalami peningkatan sebanyak 

2 tingkat dan 7 orang mengalami peningkatan sebanyak 1 tingkat. Dari penelitian ini terbukti bahwa modal 

psikologis (Psychological capital) mampu untuk meningkatkan Job Performance 
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Cognitive Emotion Regulation and Anxiety in Adolescent 

Andi Tenri Faradiba – Universitas Pancasila 

atenrifrd@gmail.com 

Cognitive coping strategies have been contributed to the experience and expression of emotion. There are 
nine different cognitive coping strategies: self-blame, other blame, rumination, catastrophizing, acceptance, 

putting into perspective, positive refocusing, refocus on planning, and positive reappraisal. Some of them are 

adaptive coping strategies and others are maladaptive coping strategies. The previous study showed that 

maladaptive coping strategies correlated with negative emotions such as anxiety. The aim of this study is to 

examine the correlation between cognitive emotion regulation and anxiety. This study is quantitative 

research using correlational design. Cognitive emotion regulation was measured by the 36-item Cognitive 

Emotion Regulation Questionnaire whereas anxiety was assessed by Social Anxiety Scale for Adolescent. All 

of the participants are adolescent and there were 196 people. The result shows that the most cognitive 

emotion regulation strategies that have an association with anxiety are positive reappraisal. People who tend 

to develop a positive meaning to the event have a lower level of anxiety than others. Moreover, self-

acceptance did not have a correlation with anxiety. 

The Role of Self Awareness Training in Motivation for Hospital Workers 

Shintya Putri Setiowati – Universitas Surabaya 

shintya0901@gmail.com 

Peningkatan pelayanan Rumkit (Rumah Sakit) berhubungan dengan personel – personel yang terpercaya 

dalam menangani pasien. Bentuk pengawasan dari Rumkit, tiap tahun diadakan akreditas. Persyaratan yang 

diharuskan personel rumkit miliki yaitu meningkatkan keterampilan dan mempebaharui pengetahuan yang 

berkaitan dengan profesi. Namun permasalahan yang di hadapi personel rumkit adalah kurang menyadari 

kemampuan yang dimiliki. Kurangnya menyadari ini berhubungan dengan motivasi atau pendorong pada 

personel. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu Kasubag, menjelaskan bahwa motivasi kerja personel 

kurang maksimal dikarenakan kurang menyadari kesadaran akan diri (self-awareness) personel. Masalah 

yang terlihat, beberapa personel kurang menyadari emosi yang sedang mereka rasakan, seperti jika terdapat 

masalah dengan atasan atau rekan kerja, mereka tampilkan ke pasien sehingga adanya complain pasien 

mengenai personel yang dianggap tidak ramah. Peneliti melakukan Self Awareness Training untuk personel 

rumkit. Peserta berjumlah 18 personel yang terdiri dari beberapa bagian di Rumkit. Berdasarkan studi 

literatur yang dilakukan oleh penulis, ditemukan adanya hubungan positif antara self-awareness dengan 

motivasi kerja. Oleh karena itu penulis mencoba menerapkan program pelatihan self-awareness untuk 

meningkatkan motivasi kerja para personel Rumkit. 

Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Perkembangan Kognitif Anak 

Junaidin, Roni Hartono – Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa 

julpsikologi@gmail.com 

Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Perkembangan Kognitif Anak . Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana pola komunikasi interpersonal orang tua terhadap perkembangan kognitif anak di 

TK Surya Islam Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan 
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kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi dan 

wawancara. Subjek yang digunakan sebanyak 3 orang ibu, yang merupakan orang tua siswa TK Surya Islam 

Sumbawa. Dengan hasil penelitiannya menunjukan bahwa pola komunikasi interpersonal seperti rasa 

percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka orang tua memberikan pengaruh terhadap perkembangan kognitif 

anak yang baik serta hubungan yang harmonis, penuh pengertian dan kasih sayang antara orang tua dengan 

anak. 

Social Adjustment based on Adversity Quotient of Foreign Student at University 

Yuliezar perwira dara, Sayidah Hilmi D, Faizah, Ulifa Rahma – Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Universitas Brawijaya 

perwiradara@gmail.com 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran adversity quotient pada mahasiswa luar kota dalam 

membentuk penyesuaian sosial. Subyek penelitian adalah 164 mahasiswa rantau di Malang yang sedang 

studi pada tahun pertama. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran adversitu quotient yaitu sebesar 17, 

1% dalam membentuk penyesuaian sosial mahasiswa luar kota (rantau). Kesimpulannya, terdapat peran 

cukup signifikan sehingga penting bagi mahasiswa yang merantau ke luar kota untuk mengembangkan 

kemampuan problem solving, serta berpandangan positif terhadap masalah yang mungkin dihadapi, 

sehingga dapat membantu diri dalam menyesuaikan diri di lingkungan sosial tempat menempuh studi 

lanjutnya. Selain itu, hasil ini dapat menjadi materi konseling mempersiapkan diri mahasiswa yang tangguh. 

Motivasi belajar bahasa inggris mahasiswa dan faktor-faktornya 

Rindi Astika Yuliana – Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

palembangshedy@gmail.com 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi belajar bahasa inggris dan faktor-faktornya pada 

mahasiswa semester pertama di STIEU PAWEDA Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode skala, observasi dan wawancara. Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester pertama di STIEU PAWEDA Yogyakarta sebanyak 50 

mahasiswa. Hasil hipotesis penelitian menunjukkan bahwa ada dampak positif motivasi belajar bahasa 

inggris mahasiswa berdasarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecanduan Game Online 

Ambar Mita Sari – Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

ambarmita04@gmail.com 

Penelitaian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dan dengan kecanduan game 

online pada siswa. subjek penelitian adalah 106 siswa SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 

2018/2019 yang bermain game online lebih dari 4 jam dalam sehari. Alat ukur yang digunakan adalah skala 

kecanduan game online dan skala kontrol diri. analisis data dilakukan dengan analisis korelasi product 

moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan kecanduan 
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game online pada siswa dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,562 dan p=0,000 (p<0,05). Antara kontrol 

diri dengan kecanduan game online memberikan sumbangan efektif sebesar 28,6% terhadap kecanduan 

game online. 

School Well-Being and Self efficacy for Primary School Student on Full Day School System 

Faizah – Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya 

faizah_hermawan@ub.ac.id 

Adanya sistem full day school memiliki dampak pada siswa seperti yang diungkapkan di berita online bahwa 

salah seorang orang tua dari siswa yang menggungkapkan jika anaknya seusai pulang sekolah, anak tersebut 

merasa kelelahan dan tertidur hingga keesokkan harinya. School well-being sebagai penilaian subjektif 

individu terhadap sekolahnya dalam hal memuaskan kebutuhan dasarnya yang terdiri dari 4 aspek yaitu 

kondisi sekolah, hubungan sosial, pemenuhan diri, dan kesehatan. Sedangkan Efikasi diri sebagai salah satu 

cara untuk menilai kemampuan diri dalam mengatur dan mengontrol pencapaian sebuah tujuan yang 

diinginkan. Penelitian ini mengkaji tentang school well-being dengan efikasi diri pada siswa sekolah dasar 

full day. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling dengan total sampling sebesar 337 siswa 

sekolah dasar. Alat ukur yang digunakan adalah skala school-wellbeing Profile- A Valid Instrument for 

Evaluation dari Konu & Koivisto serta skala efikasi diri berdasarkan konsep dari Bandura. Penelitian ini 

menerangkan adanya kaitan yang signifikan antar school well-being dengan efikasi diri pada siswa sekolah 

dasar yang berada dalam sistem full day school dengan nilai koefisien sebesar 0,194. 

Revolusi Mental: Tradisi Adat Istiadat Sebagai Penanaman Nilai Altruisme Pada Remaja 
Milenial 

Anindya Pinasthi Putri, Hardiansyah, Muhliansyah – Universitas Islam Indonesia 

anindyapinasthiputri@gmail.com 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi adat istiadat dapat menanamkan nilai-nilai 

altruisme pada remaja milenial sebagai salah satu langkah revolusi mental untuk menghadapi revolusi 

industri 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Subjek dalam 

penelitian ini melibatkan empat remaja milenial suku Dayak Kenyah di Desa Lekaq Kidau, Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan 

serta melakukan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tradisi adat Dayak Kenyah yaitu 

upacara Mecak Undat mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, solidaritas, kebersamaan, tolong 

menolong yang mana dari nilai-nilai tersebut telah tertanam dalam diri remaja milenial di suku Dayak 

Kenyah Desa Lekaq Kidau. 
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Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa Baru Fakultas 
Psikologi UNDIP Tahun 2019 

Niken Fatimah Nurhayati, Zainal Abidin – Universitas Diponegoro 

nikenfatimah@gmail.com 

Usia mahasiswa merupakan masa transisi remaja menuju dewasa. Mahasiswa baru akan mengalami 

berbagai permasalahan penyesuaian diri terhadap lingkungan kampus. Setiap mahasiswa baru memiliki 

kemampuan penyesuaian diri yang berbeda. Mahasiswa baru yang mampu menyesuaikan diri dengan baik 

akan sukses dalam mencapai prestasi akademik maupun non akademik, dan demikian pula sebaliknya. 

Pendididkan karakter adalah salah satu program kegiatan yang digunakan UNDIP untuk membantu 

mahasiswa baru dalam menyesuaiakan diri terhadap lingkungan kampus. Untuk memperoleh hasil yang 

efektif program pendikar pada mahasiswa baru tahun 2019 dikemas dengan menggunakan pendekatan 

student centered learning, psycho edutainment, dari kakak untuk adik dan metode VIPP (Visualization in 

Participatory Programme). Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan pretest dan posttest. 

Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh pendidikan karakter terhadap penyesuaian diri pada 

mahasiswa. Untuk mengetahui pengaruh penerapan program pendidikan karakter pada mahasiwa maka 
dilakukan analisis data hasil skor pretest dan posttest penyesuaian diri yang diperoleh mahasiswa dengan 

menggunakan teknik analisis data dengan uji t-test. Hasil penelitian menujukkan adanya perbedaan skor 

penyesuaian diri antara sebelum dan sesudah diberikan program pendidikan karakter pada mahasiswa. 

Terbuktinya hipotesis penelitian ini diantaranya penggunaan metode pembelajaran VIPP yang mengajak 

peran aktif mahasiswa dalam program pendidikan karakter. 

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi School Well-Being Pada Siswa Sekolah Menengah Atas 
Dengan Program Program Penguatan Pendidikan Karakter 

Ulifa Rahma, Kevin Handayani, Faizah, Yuliezar Perwira Dara – Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Universitas Brawijaya 

ulifarahma@gmail.com 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi school 

well-being pada siswa Sekolah Menengah Atas dengan Program Penguatan Pendidikan Karakter. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara dengan teknik purposive sampling yaitu siswa yang memiliki ciri-ciri school well-

being yang dikemukakan oleh Konu dan Rimpela (2002). Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

8 siswa Sekolah Menengah Atas dengan program penguatan pendidikan karakter. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis model interaktif yang dikemukakan Miles dan 

Huberman. Gambaran faktor school well-being pada siswa Sekolah Menengah Atas dengan program 

penguatan pendidikan karakter yaitu teaching and education membuat siswa well-being karena adanya guru 

yang memiliki sikap baik, ramah, adil, humoris, mendengarkan siswanya. Siswa merasa nyaman dengan 

program penguatan pendidikan karakter karena sekolah memberikan beberapa kegiatan/pelajaran dengan 

penanaman karakter yang menambah semangat siswa di sekolah. Faktor learning mempengaruhi well-being 

siswa karena guru menggunakan game dan video. Siswa merasa well-being jika guru menyampaikan materi 

pembelajaran dengan cara menerangkan materi, meminta siswa mengulang kembali, menanyakan apakah 

mengerti dan memberikan latihan, menyelipkan pendidikan karakter didalamnya. Permasalahan dirumah/ 

lingkungan sosial siswa mempengaruhi well-being, dimana siswa menjadi kurang konsentrasi dalam 
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menerima pelajaran dan menunjukan perubahan sikap. Temuan penelitian ini diantaranya dengan program 

penguatan pendidikan karakter, siswa merasa interaksi dengan keluarga menjadi terbatas karena waktu 

bertemu singkat dan waktu libur lebih untuk mengerjakan tugas akademik. Siswa merasa memiliki school 

wellbeing dan dapat membangun karakter karena kegiatan, teman dan guru yang mendukung dengan contoh 

dan kebiasaan baik disekolah. 

Relaxation in Children: Method to Reduce the Negative Effects of Using Gadgets on the 
Alpha Generation 

Laelatus Syifa Sari Agustina, Afia Fitriani, Mahardika Supratiwi – Prodi Psikologi Universitas Sebelas 

Maret, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret 

laelatussyifa.sa@staff.uns.ac.id 

Generasi Alpha adalah generasi yang memiliki tingkat keakraban yang tinggi dengan teknologi, bahkan sudah 

dialami sejak bayi. Mereka sangat akrab dengan penggunaan leptop, komputer, hape, tab dan perangkat 

gadget yang sangat dipenuhi stimulus audia dan visual dalam sekali tempo. Anak generasi Alpha biasa 

menghabiskan waktu dengan gadget secara berlebih tanpa menyadarinya. Pemakaian gadget pada generasi 

alpha bukan tidak membawa resiko, anak yang bermain video game menunjukkan fungsi visual yang lebih 
aktif menghasilkan gejala yang mirip dengan hiperaktivitas dan menurunkan daya konsentrasi. Pemakaian 

gadget bahkan dapat menurunkan prestasi anak didunia akademik. Untuk meningkatkan daya konsentrasi, 

bisa dilakukan dengan mengaktifkan sensasi dalam tubuh, sehingga tubuh berada dalam keadaan yang rileks 

dan suasana yang menyenangkan, karena dalam keadaan tegang seseorang tidak akan dapat menggunakan 

otaknya dengan maksimal. Relaksasi merupakan sebuah teknik untuk me-relaks-kan fisik maupun batin. 

Relaksasi dipandang efektif mengurangi dampak negatif sebagai akibat dari pengaruh penggunaan gadget. 

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan literatur review. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh relaksasi dan menyusun instrumen relaksasi yang tepat dilakukan kepada anak. Hasil 

menunjukkan bahwa relaksasi dapat meningkatkan kesadaran dan menurunkan ketegangan pada individu. 

Dan dalam prosesnya, relaksasi meliputi 3 fase yaitu loosening up, letting go dan going to close. 

Peningkatan Penyesuaian Diri Melalui Pendidikan Karaker Pada Mahasiswa Baru 

Zaenal Abidin, Niken Fatimah – Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro 

zaenalpsi219@gmail.com 

Penyesuaian diri merupakan hal yang penting bagi manusia khususnya bagi mahasiswa baru yang 

mengalami peralihan dari studi di Sekolah Menengah Atas kemudian memasuki kampus baru yang tentunya 

memiliki lingkungan dan tuntutan yang baru. Usaha untuk meningkatkan penyesuaian diri mahasiswa baru 

dilakukan dengan berbagai macam cara. Universitas Diponegoro Semarang berusaha meningkatkan 

penyesuaian diri mahasiswa baru dengan program “Pendidikan Karakter.” Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat efektivitas Pendidikan Karakter dalam meningkatkan penyesuaian diri mahasiswa baru di 

Universitas Diponegoro Semarang. Desain dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan pretest – posttest. 

Sebelum pelaksanaan pendidikan karakter para mahasiswa diminta untuk mengisi skala penyesuaian diri 

dan setelah selesai pendidikar karakter selama 3 hari, mahasiswa diminta kembali mengisi skala yang sama. 

Hipotesis penelitian ini adalah ada perbedaan skor penyesuaian diri antara sebelum dan sesudah mengikuti 
program pendidikan karakter (skor sesudah pendidikan karakter lebih tinggi dibandingkan dengan skor 
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sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan skor penyesuaian diri antara sebelum 

dan sesudah pendidikan karakter. Koefisien korelasi 0.23 dengan p 007 (p > 0.05) artinya tidak signifikan. 

Tidak terbuktinya hipotesis penelitian ini kemungkinan dikarenakan tidak seriusnya ( karena acara terlalu 

padat) para mahasiswa mengisi skala. 

Anxiety and Stress in Children: The Negative Effect of Gadgets and The Effort to Overcome 
Through Relaxation 

Mahardika Supratiwi, Laelatus Syifa Sari Agustina, Afia Fitriani – Prodi Pendidikan Luar Biasa 

Universitas Sebelas Maret 

mahardika.s@staff.uns.ac.id 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini membawa perubahan yang besar bagi kehidupan manusia. 

Apalagi dengan munculnya internet dan gadget (smartphone, tablet, laptop), individu menjadi sangat mudah 

dalam mengakses berbagai macam informasi. Kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi 

tersebut ternyata tidak luput dari dampak negatif yang menyertai. Penggunaan gadget yang berlebihan pada 

anak dapat menjadi pemicu munculnya kecemasan dan stres. Jika tidak segera diatasi, permasalahan 

tersebut juga berdampak pada performansi akademiknya. Melihat fenomena tersebut, perlu adanya suatu 
upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif gadget yang berlebihan. Salah satu upaya tersebut 

adalah melalui metode relaksasi. Relaksasi merupakan teknik psiko-terapeutik yang dilakukan dengan 

gerakan-gerakan otot dan syaraf yang dapat mengurangi dampak-dampak negatif pada kondisi psikologis 

seseorang. Teknik relaksasi yang biasa digunakan bagi anak diantaranya adalah relaksasi otot, relaksasi 

kesadaran indera, latihan pernapasan, dan teknik relaksasi lainnya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk 

memaparkan tentang kegunaan metode relaksasi dalam mengurangi kecemasan dan stres yang muncul 

sebagai dampak negatif gadget terutama pada anak usia sekolah. Metode penulisan artikel dilakukan 

menggunakan review kepustakaan baik dari buku maupun jurnal. Berdasarkan studi literatur, didapatkan 

bukti-bukti penelitian yang menunjukkan bahwa relaksasi dapat mengurangi kecemasan dan stres yang 

muncul karena penggunaan gadget yang berlebihan pada anak. Penggunaan metode relaksasi ini juga 

terbukti dapat meningkatkan kesehatan pada aspek fisik dan psikologis pada anak. 

Unity in Youth Community: The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on 
Cohesiveness 

Ellysa Verdyana, A. J. Tjahjoanggoro – Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya 

ellysaverdyana07@gmail.com 

Karakter representatif yang diharapkan dari komunitas kepemudaan X adalah terwujudnya kondisi guyub 

dan solid. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa hambatan terbesar tergolong sebagai hambatan 

personal yaitu berupa faktor kepribadian anggota dengan self dan social awareness yang cenderung kurang, 

solidaritas dan tenggang rasa yang kurang tercipta, serta manajemen konflik yang belum efektif mengatasi 

permasalahan antar individu sehingga berdampak negatif pada kesolidan unit komunitas. Penelitian ini 

menguji efektivitas pelatihan “Youth Spirit: Grow and Glow Together” yang disusun berdasarkan aspek 

emotional intelligence (Goleman, 1998; 2000). Penelitian ini menggunakan metode quasi-experimental pre-

test post-test with control group design. Kohesivitas diukur menggunakan Group Environment 

Questionnaire (Carron, dkk., 1985). Pelatihan ini diikuti oleh 14 peserta. Evaluasi dilakukan pada level 
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reaction, learning, dan behavior. Data kuantitatif dianalisis menggunakan paired sample t-test (t = -7.311, p 

< 0.05). Analisis effect size Cohen’s D within subjects menghasilkan nilai d = 1.952 (large effect size). 

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan emotional intelligence terbukti efektif secara 

signifikan meningkatkan kohesivitas pada komunitas kepemudaan X. 

Being a Creative Children: Mapping of Indonesian Research in Creativity 

Afia Fitriani – Prodi Psikologi Universitas Sebelas Maret 

afia.fitriani@staff.uns.ac.id 

Pendidikan karakter menjadi suatu hal yang penting dalam era digital saat ini. Perkembangan teknologi 

membuat orangtua dan para pendidik harus mengembangkan wawasan serta keterampilan dalam 

menumbuhkan karakter anak-anak mereka. Menjadi pribadi yang kreatif penting agar anak-anak sebagai 

generasi penerus bangsa dapat bersaing dan menemukan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

Seseorang yang kreatif juga akan lebih mudah memecahkan persoalan dalam kehidupan dan beradaptasi 

dengan lingkungannya. Agar upaya menumbuhkan kreativitas pada anak lebih tepat dan efektif, maka 

diperlukan pengembangan keilmuan melalui studi ilmiah terkait persoalan, hambatan, maupun metode 

pengembangan karakter anak yang kreatif. Oleh karena itu, literature review dilakukan untuk pemetaan 

terhadap penelitian-penelitian di Indonesia mengenai kreativitas anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pihak-pihak yang berperan, metode yang digunakan, serta keberagaman hasil yang solutif. Hasil 

menunjukkan bahwa pemakaian media digital belum banyak ditelaah kebermanfaatannya dalam 

menumbuhkan karakter kreatif anak-anak sebagai generasi muda. 

Karakter Sopan Santun Siswa SMP: Peran Budaya Sekolah Berbasis Nilai-Nilai Jawa 

Sabarudin, R. Rachmy Diana – UIN Sunan Kalijaga 

radendiana@uin-suka.ac.id 

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan budaya sekolah berbasis 

budaya jawa dan karakter sopan santun. Penelitian ini dilakukan pada siswa SMP Negeri di kabupaten Bantul 

dengan sampel sebanyak 154 siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

Purpossive Sampling. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa skala budaya sekolah 

berbasis budaya Jawa yang memiliki koefisien alpha sebesar 0,916 dan skala karakter sopan santun yang 

memiliki koefisien alpha sebesar 0,910. Teknik analisis statistik yang digunakan berupa analisis non 
parametrik spearman rho. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan budaya sekolah berbasis budaya 

Jawa dan karakter sopan santun pada siswa SMP memiliki nilai correlation coefficient sebesar 0,644 dan 

taraf signifikansi (p) = 0,000 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukan hubungan positif signifikan antara 

budaya sekolah berbasis budaya Jawa dan karakter sopan santun. Adapun sumbangan efektif atau besarnya 

nilai sumbangan yang diberikan oleh variabel budaya sekolah berbasis budaya Jawa sebagai variabel 

prediktor terhadap variabel karakter sopan santun ditunjukkan oleh nilai pada R square yaitu 0,420 atau 

sebesar 42 %, sedangkan sebesar 58 % dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Boosting the Marketing Workers’ Engagement with Occupational Self Efficacy Training 

Vania Christiana Lie – Universitas Surabaya 

vaniaclie@gmail.com 

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam keberlangsungan sebuah bisnis. 
Karyawan pada divisi marketing memegang peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan, khususnya 

dalam bidang usaha asuransi. Memiliki tuntutan yang tinggi untuk mendapatkan nasabah baru dan 

memberikan pelayanan yang prima bagi setiap nasabah menjadi tanggung jawab bagi setiap karyawan divisi 

marketing atau yang sering disebut sebagai agen asuransi. Namun, para agen asuransi mengalami beberapa 

kendala dalam melakukan tanggung jawab tersebut, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

agen, disimpulkan bahwa mereka memiliki keterikatan kerja (work engagement) yang kurang. Hal ini dapat 

dilihat dari keseharian agen yang kurang semangat dalam bekerja dan kurang memiliki komitmen serta 

penghayatan dalam melakukan tugas. Peneliti merancang pelatihan Occupational Self Efficacy bagi para agen 

asuransi dengan tujuan meningkatkan keterikatan kerja (work engagement). Berdasarkan studi literatur, 

peneliti menemukan adanya hubungan yang positif antara occupational self-efficacy dan work engagement. 

Sebanyak 8 orang peserta mengikuti pelatihan yang diadakan dalam 3 sesi. Dari hasil pelatihan ditemukan 

bahwa peserta mengalami kenaikan skor work engagement sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan 

occupational self-efficacy. 

Psychological Capital Training to Increase Work Engagement 

Muhammad Akhimullah Agung – Universitas Surabaya 

muhammadakhimullahagung@gmail.com 

Permasalahan keterikatan kerja di berbagai bidang usaha merupakan hal yang menjadi sorotan saat ini. 

Keterikatan kerja dapat diartikan sebagai kontribusi seseorang terhadap perusahaan. Oleh karenanya, untuk 

meningkatkan keterikatan kerja individu, perlu adanya modal psikologis yang baik yang dimiliki oleh 

individu itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal psikologis terhadap 

keterikatan kerja pada karyawan. Keterikatan kerja dilihat melalui tiga komponen yang diungkapkan oleh 

Schaufelli; Vigor, dedication dan absorption. Metode penelitian menggunakan desain eksperimen dengan 

desain one group pretest posttest. Eksperimen ini diberikan kepada 22 karyawan PT.X di Surabaya. 

Instrument yang digunakan untuk melihat perbedaan keterikatan kerja, adalah Uterech Work Enggagement 
Scale yang dikembangkan oleh Schaufeli & Salanova pada tahun 2002 yang memiliki 17 aitem. Hasil analisis 

paired sample t-test menunjukan bahwa terdapat perubahan pada keterikatan kerja setelah dilakukannya 

pelatihan modal psikologis, dengan nilai signifikannya 0,003 (p<0,05) 
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Time Management Training to Raise Organizational Citizenship Behaviour in Work 

Ni Putu Dita Oktaviani Saraswati – Universitas Surabaya 

putuditaoktavia@gmail.com 

Rumkital Dr. Ramelan adalah salah satu rumah sakit pemerintah yang dimiliki oleh militer Indonesia yang 
berlokasi di Surabaya sebagai elemen implementasi teknis dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut yang terletak 

langsung di bawah Dinas Kesehatan Angkatan Laut. Rumkital Dr. Ramelan juga merupakan rumah sakit 

pendidikan utama untuk sekolah kedokteran Universitas Hang Tuah. Setiap instansi pasti memiliki harapan 

yang tinggi terhadap kinerja para karyawannya, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Hasil wawancara 

mengatakan permasalahan utama adalah mengenai manajemen waktu para karyawan yang kurang baik. 

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah pentingnya mengadakan pelatihan manajemen waktu untuk 

meningkatkan OCB pada personel Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Organizational Citizenship Behaviour 

(OCB) dilihat secara luas sebagai faktor yang memberikan sumbangan pada hasil kerja organisasi secara 

keseluruhan. OCB memiliki lima aspek, yaitu altruism, conscientiousness, civic virtue, courtesy, dan 

sportmanships. Kelima aspek ini berkontribusi pada keberhasilan kerja pada suatu organisasi. Dari salah 

satu aspek OCB, yang akan dibahas oleh penulis adalah aspek conscientiousness, yang mengacu pada 

perilaku seseorang yang tepat waktu dan tingkat kehadiran tinggi, yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dari 

pelatihan ini, didapatkan hasil, yaitu dari 19 peserta yang mengikuti pelatihan, sembilan diantaranya 

menunjukkan peningkatan, satu orang tidak menunjukkan perubahan, dan sisanya menunjukkan 

penurunan. Kesimpulan penelitian ini adalah pelatihan yang diberikan kepada peserta dapat dikatakan 

kurang efektif. Dari hasil evaluasi knowledge yang dilakukan, pelatihan ini bisa dikatakan kurang tepat 

sasaran dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Hal tersebut dapat dilihat dari uji beda yang dilakukan 

terhadap peserta sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan (α=0,585). 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Berdasarkan Perspektif Psikologi 
Positif 

Puti Yupita – Universitas Surabaya 

putiyupita@gmail.com 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana sebuah Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang 

terkait dapat berjalan atau bekerja sama dengan baik untuk memajukan Organisasi dan Sumber Daya 

Manusia itu sendiri. Selain itu, tujuan penelitian ini juga ingin mengetahui masalah apa saja yang terjadi di 

lapangan dan memberi pelatihan sebagai sarana untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah yang ada. 

Permasalahan yang muncul dalam hal Organizational Citizenship Behavior (Lee, Kim, &Kim, 2013) yaitu 

bagaimana sebuah organisasi harus mampu untuk mengubah sikap dan perilaku anggotanya agar tidak 

memiliki perilaku yang egois. Dalam hal bekerja karyawan dituntut untuk memiliki disiplin waktu yang baik. 

Agar semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Namun, yang terjadi di lapangan masih 

banyak karyawan yang kurang disiplin dalam hal mengelola waktu. Selain itu, keterlibatan karyawan 

terhadap pekerjaaannya juga masih tergolong kurang. Metode penelitian menggunakan TNA (Training Need 

Analysis) yang berujung pada dilakukannya pelatihan. Subjek penelitian adalah semua karyawan dalam 

instransi terkait dan subjek pelatihan adalah perwakilan dari semua divisi dari instransi terkait. Hasil 

penelitian menunjukkan ada perbedaan pre-post pelatihan OCB tapi tidak cukup significant. Berdasarkan 

studi literatur yang dilakukan oleh penulis, ditemukan adanya hubungan positif antara Organizational 

Citizenship Behavior dan Work Motivation. Selain itu, penulis juga melihat bahwa work motivation dapat 
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digunakan untuk mengatasi permasalahan OCB di Rumkital Dr. Ramelan, Surabaya, yang dilaksanakan pada 

tanggal 21 November 2018. Intervensi work motivation diberikan dalam bentuk pelatihan dengan sasaran 

agar dapat meningkatkan OCB. Berdasarkan hasil yang ada work motivation dapat berpengaruh terhadap 

performance atau kinerja. Namun, tidak dapat langsung mengena dengan OCB. 

Developing Noble Character through Optimization of Psychoeducative Feature of 
Indonesian Traditional Culture 

Retno Hanggarani Ninin – Universitas Padjadjaran 

rhninin@unpad.ac.id 

Selain unsur keindahan, karya seni juga bisa memiliki unsur psikoedukasi. Seni tradisional di Indonesia 

seperti tari, angklung, dan wayang, merupakan jenis karya seni yang dikenal memiliki fungsi psikoedukasi, 

yaitu mampu mengkomunikasikan pesan yang bersifat mendidik, biasanya berkenaan dengan nilai-nilai 

kultural yang ingin dipertahankan oleh masyarakat tempat seni tersebut tumbuh. Kesadaran pelaku budaya 

akan perannya dalam menghasilkan produk seni budaya tradisional yang tidak sekedar menyajikan 

tontonan melainkan juga perlu menyajikan tuntunan dalam karyanya, cukup melekat pada identitas mereka 

sebagai seniman/budayawan. Observasi terhadap sejumlah karya seni tradisi Jawa yaitu wayang, 
menunjukkan adanya kecukupan pesan edukatif berupa tata pikir, tata sikap, dan tata laku yang dianggap 

ideal untuk dikuasai dan diaplikasikan oleh seseorang. Nilai-nilai berpikir, bersikap, dan berperilaku yang 

diklaim sebagai nilai-nilai luhur (kearifan lokal) budaya Jawa tersebut, jika dikomparasikan dengan referensi 

tentang nilai-nilai ke-Indonesia-an maupun nilai-nilai universal tentang kebijaksanaan (wisdom), 

menunjukkan adanya kesamaan. Studi dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana pesan pendidikan 

melalui wayang memiliki dampak di masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa dampak terkuat adalah dalam 

keterjangkauan distribusi pesannya, yaitu melalui 1) kehadiran virtual di laman media sosial yang 

menayangkan karya budaya, dan 2) kehadiran fisik masyarakat di tempat penyelenggaraan pagelarannya. Di 

masyarakat yang lebih didominasi oleh budaya bertutur daripada budaya membaca, maka menyampaikan 

pesan melalui “penuturan” yang dikemas dalam pagelaran budaya tampaknya cukup bisa menjangkau 

kelompok masyarakat tradisional dibandingkan dengan menyimpan pesan tersebut dalam buku. Dapat 

disimpulkan bahwa kolaborasi antara pendidik dengan pelaku budaya merupakan dasar dihasilkannya 

karya seni yang tidak sekedar menyediakan hiburan melalui sajian keindahan, melainkan juga menyediakan 

pembelajaran melalui pesan kearifan. 

Trisilas Local Wisdom Scale , Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh 

Nandlia Fauzia – Universitas Pendidikan Indonesia 

nandliafauzia@student.upi.edu 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat ukur nilai kearifan lokal trisilas yang berasal dari 

falsafah budaya suku Sunda. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat suku Sunda sebanyak 310 

orang. Jumlah butir skala nilai kearifan lokal trisilas sebelum diujikan adalah 45 butir, lalu setelah diujikan 

berjumlah 17 butir. Penelitian ini menggunakan analisis faktor yaitu dengan metode CFA (Confirmatory 

Factor Analysis) untuk dapat menganalisis validitas konstruk. CFA ini digunakan untuk menguji model faktor 

alat ukur nilai kearifan lokal Trisilas berdasarkan pada indeks kecocokan parameter model fit. CFA 
menunjukkan kecocokan model yang baik diantaranya nilai RMSEA sebesar 0.066, nilai GFI sebesar 0.904 
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serta nilai CFI sebesar 0.890 yang mana seluruh parameter yang digunakan peneliti untuk menganalisis 

faktor alat ukur nilai kearifan lokal Trisilas telah sesuai dengan kriteria minimum nilai indeks kecocokan 

suatu model. 

Occupational Stress of Police Officers 

Ulfah Hayati, Sri Maslihah, M Ariez Musthofa – Universitas Pendidikan Indonesia 

ulfahhayati0506@student.upi.edu 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali stres kerja pada personel polisi. Metode yang 

digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan analisis konten. Pengambilan 

data pada penelitian ini melibatkan empat personel polisi di Kepolisian Darah Jawa Barat dari dua direktorat 

yang berbeda yaitu Direktorat Sabhara (Samapta Bhayangkara) dan Direktorat Reskrimum (Reserse 

Kriminal Umum). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat stres kerja pada ke empat personel dengan 

faktor penyebab yang berbeda-beda terkait dengan tugas pokok yang berbeda pula. Adapun komponen 

tersebut diantaranya yaitu beban kerja yang berlebihan, resiko cedera dalam pekerjaan, jam kerja yang 

berlebih, tekanan dari masyarakat, dan sumber daya yang tidak memadai. 

The Gratitude of Child Prisoners 

Ajeng Rintan Septiani, Sri Maslihah, Ariez Musthofa – Universitas Pendidikan Indonesia 

ajengrintan@student.upi.edu 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebersyukuran dalam konteks ruang lingkup anak didik di 

LPKA. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui wawancara untuk 

dapat memahami apa yang ada dalam suatu fenomena serta latar belakang pemikiran individu yang terlibat 

di dalamnya untuk mengetahui pemaknaannya bagi individu. Wawancara ini melibatkan lima anak didik 

LPKA Kelas II Bandung dan menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

anak didik di LPKA memiliki kebersyukuran yang sesuai dengan dimensi kebersyukuran sense of 

appreciation, perasaan positif terhadap kehidupan yang dimiliki, dan kecenderungan untuk bertindak positif 

sebagai ekspresi dari perasaan positif dan apresiasi yang dimiliki; serta faktor-faktor penerimaan terhadap 

kondisi yang dialami sebagai takdir, pelatihan, dan pengalaman spiritual terhadap diri, adanya 

pengungkapan penghargaan kepada significant others, keinginan untuk mendukung orang lain, dan memiliki 

pandangan hidup yang positif serta optimis. 

Studi Deskriptif Pendidikan Karakter SD Taruna Bakti Bandung 

Eneng Nurlaili Wangi, Siti Mutya Lutfiani - Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung 

nurlailiyunar@gmail.com 

Kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak semakin marak dan meningkat setiap tahunnya, hal ini 

menunjukan krisis moral pada anak-anak Indonesia. Sekolah mempunya peran yang besar dalam hal 

tersebut, tidak hanya memfokuskan pada pencapaian akademik melainkan pada pengembangan spiritual 

dan emosional, hal ini menunjukan bahwa Pendidikan Karakter pada tiap sekolah itu penting. SD Taruna 
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Bakti sudah menerapkan pendidikan karakter sejak pertama kali dibangun dan programnya dikembangkan 

kembali sejak 2012. Beberapa guru menyatakan bahwa pendidikan karakter di sekolah ini sudah baik namun 

masih ada guru yang menyatakan bahwa masih terdapat program yang belum terlaksana dengan optimal. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan penerapan pendidikan karakter di SD Taruna Bakti 

Bandung. Alat ukur yang digunakan dalam kecerdasan emosional adalah dengan menggunakan Twelve 

Component Assesment and Planning (TCAP) yang dirumuskan oleh Thomas Lickona. Subjek penelitan 

berjumlah 24 orang. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil 

menunjukan sebanyak 24 staf pengajar (100%) menyatakan bahwa pendidikan karakter di SD Taruna Bakti 

efektif. 

Peran Spiritual Well-Being Dan Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Sikap Toleransi Kaum 
Remaja 

Raja Oloan Tumanggor, Heni Mularsih – Universitas Tarumanagara 

rajat@fpsi.untar.ac.id 

Sikap intoleran yang semakin marak akhir-akhir ini kerap melibatkan kaum remaja. Kaum remaja yang 
merupakan generasi penerus dan harapan bangsa gampang terpengaruh oleh kelompok radikal di 
lingkungan sekitarnya. Berbagai tindakan intoleran bagi kelompok yang memiliki latar belakang budaya, 
agama, suku yang berbeda sungguh memprihatinkan. Untuk meningkatkan sikap toleransi bagi kaum remaja 
perlu dilihat aspek spiritual well-being dan kecerdasan emosinya. Penelitian ini menganalisa peran spiritual 
well-being dan kecerdasan emosional dalam meningkatkan sikap toleransi bagi kaum remaja. Spiritual well-
being adalah afirmasi hidup dalam berelasi dengan Tuhan, diri sendiri, komunitas dan lingkungan secara 
keseluruhan. Relasi  ini bisa dikembangkan menjadi empat domain yang saling berhubungan dari eksistensi 
manusia menyangkut kesejahteraan spiritual, yaitu Tuhan, diri sendiri, komunitas, dan lingkungan. 
Sementara kecerdasan emosional merupakan salah satu kunci keberhasilan hidup. Orang yang cerdas secara 
emosi sadar akan keadaan diri dan orang lain, memiliki motivasi dan optimisme. Penelitian bertujuan 
mengetahui hubungan antara spiritual well-being dan kecerdasan emosional terhadap sikap toleransi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa spiritual well-being dan kecerdasan emosional berhubungan dengan sikap 
toleransi. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan spiritual dan kecerdasan emosional maka semakin baik juga 
sikap toleransi kaum remaja.  

Developing Noble Character through Optimization of Psychoeducative Feature of 
Indonesian Traditional Culture 

Retno Hanggarani Ninin – Universitas Padjadjaran 

rhninin@unpad.ac.id 

Selain unsur keindahan, karya seni juga bisa memiliki unsur psikoedukasi. Seni tradisional di Indonesia 
seperti tari, angklung, dan wayang, merupakan jenis karya seni yang dikenal memiliki fungsi psikoedukasi, 
yaitu mampu mengkomunikasikan pesan yang bersifat mendidik, biasanya berkenaan dengan nilai-nilai 
kultural yang ingin dipertahankan oleh masyarakat tempat seni tersebut tumbuh. Kesadaran pelaku budaya 
akan perannya dalam menghasilkan produk seni budaya tradisional yang tidak sekedar menyajikan 
tontonan melainkan juga perlu menyajikan tuntunan dalam karyanya, cukup melekat pada identitas mereka 
sebagai seniman/budayawan. Observasi terhadap sejumlah karya seni tradisi Jawa yaitu wayang, 
menunjukkan adanya kecukupan pesan edukatif berupa tata pikir, tata sikap, dan tata laku yang dianggap 
ideal untuk dikuasai dan diaplikasikan oleh seseorang. Nilai-nilai berpikir, bersikap, dan berperilaku yang 
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diklaim sebagai nilai-nilai luhur (kearifan lokal) budaya Jawa tersebut, jika dikomparasikan dengan referensi 
tentang nilai-nilai ke-Indonesia-an maupun nilai-nilai universal tentang kebijaksanaan (wisdom), 
menunjukkan adanya kesamaan. Studi dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana pesan pendidikan 
melalui wayang memiliki dampak di masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa dampak terkuat adalah dalam 
keterjangkauan distribusi pesannya, yaitu melalui 1) kehadiran virtual di laman media sosial yang 
menayangkan karya budaya, dan 2) kehadiran fisik masyarakat di tempat penyelenggaraan pagelarannya. Di 
masyarakat yang lebih didominasi oleh budaya bertutur daripada budaya membaca, maka menyampaikan 
pesan melalui “penuturan” yang dikemas dalam pagelaran budaya tampaknya cukup bisa menjangkau 
kelompok masyarakat tradisional dibandingkan dengan menyimpan pesan tersebut dalam buku. Dapat 
disimpulkan bahwa kolaborasi antara pendidik dengan pelaku budaya merupakan dasar dihasilkannya 
karya seni yang tidak sekedar menyediakan hiburan melalui sajian keindahan, melainkan juga menyediakan 
pembelajaran melalui pesan kearifan. 

Urgensi Pendidikan Nilai Karakter Mulia dan Pembentukan Tingkah Laku Prososial Siswa 

Safrilsyah, Mohd. Zailani bin Mohd. Yosuff, Mohamad Khairi bin Othman – Fakultas Psikologi UIN Ar-

Raniry 

safrilsyah@ar-raniry.ac.id 

Melihat fenomena kemerosotan tingkah laku mulia dikalangan remaja sangat ini sangat mengawatirkan. 
Padahal usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melahirkan generasi bangsa yang karakter mulia 
sudah sangat mumpuni, khususnya dengan penerapan pendidikan nilai karakter mulia disetiap lembaga 
pendidikan formal maupun tidak formal. Namun hasil yang dicapai jauh dari memuaskan dari target 
pencapaian yang diinginkan. Dunia pendidikan seakan tertantang untuk tidak dikatakan gagal menghasilkan 
peserta didik yang berkarakter mulia. Maka dari itu proses penerapan nilai karakter mulia melalui 
pendidikan perlu terus dikembangkan dengan metote alternatif yang sesuai dengan institusi dan kearifan 
lokal setempat. Tulisan ini bertujuan mengulas solusi efektif dalam pembinaan peserta didik dengan 
karakter mulia yang betingkah laku prososial. Diantaranya dengan memfokuskan penghayatan nilai karakter 
mulia dalam proses pendidkan karakter di sekolah. Proses penghayatan nilai karakter mulia ini dapat 
dilakukan dengan berbagai metode dalam pendidikan karakter, seperti metode Tadzikiroh, pendampingan 
pelajaran agama dengan aktivitas Rohis, mengintegrasikan mata pelajaran dengan nilai karakter mulia dan 
metode keteladanan (qudwah). 

Self-Regulated Learning as A Predictor Career Aspiration in Adolescents 

Rezky Graha Pratiwi, Rina Rahayu Siregar – Prodi Psikologi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta 

rezkygraha70@gmail.com 

Aspirasi karier merupakan keinginan, cita-cita dan harapan karier yang diinginkan individu dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian ex-post facto. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab yang memungkinkan 
perubahan perilaku yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan 
perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. Teori Obrien (1996) digunakan untuk 
menghipotesiskan aspirasi karier yang dipengaruhi oleh self-regulated learning pada siswa remaja. 
Diperkirakan bahwa siswa remaja yang memiliki self-regulated learning yang tinggi akan meningkatkan 
aspirasi karier mereka. Jika siswa tidak memilih karier yang tepat, siswa tidak akan mengalami 
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pengangguran. Dalam menguji ini, 118 siswa kelas 11 Indonesia dengan usia rata-rata 17,3 tahun (SD = 0,87) 
berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Mereka menggunakan 
teori Pintrich dan Groot (1990) untuk skala self-regulated learning yaitu keyakinan diri, nilai intrinsik, 
kecemasan tes, penggunaan strategi dan pengaturan diri dalam belajar dan skala aspirasi karir 
menggunakan teori O’brien (1996) yaitu aspirasi pencapaian, aspirasi kepemimpinan dan aspirasi 
pendidikan (p = 0,05). Hasilnya terbukti secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh self-regulated learning 
untuk aspirasi karier. 
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Kontrol diri merupakan salah satu faktor internal individu yang mempengaruhi perilaku agresif pada remaja. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kontrol diri terhadap perilaku agresif pada remaja. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis ex-post facto. Teknik pengambilan sampel 
dengan purposive sampling. Subjek penelitian adalah remaja yang menduduki bangku Sekolah Menengah 
Atas (SMA) yang memiliki riwayat melakukan tindak kekerasan. Penelitian ini dilakukan di D.I Yogyakarta 
dengan jumlah sampel 52 orang remaja (27 remaja laki-laki dan 25 remaja perempuan) dengan rentang usia 
15-17 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan skala perilaku agresif dan skala kontrol diri. Teknik 
validasi instrument menggunakan validasi isi dan reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan kontrol diri terhadap perilaku agresif dengan α = 0,001 (p<0,05). Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa kontrol diri dapat menjadi prediktor perilaku agresif di kalangan remaja. 
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